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Van de redactie 

Daar zit je dan, achter je laptop op zondag te stoeien met het format, de volle inbox en een voorbeeld 

Korfpraat als hulpmiddel. Vanaf vandaag gaat de nieuwe redactie van start. Deze bestaat uit twee 

behulpzame vaders, Gerrie en Frank, Sabine uit het 2e en ik, Marit uit het 8e. Wij gaan vol goede moed 

aan de slag om voor u een mooie, leuke en prettig leesbare Korfpraat in elkaar te zetten.  

Dit is een proces dat deze week op de woensdag al begon. We kregen uitleg over het format dat mooi 

in elkaar is gezet door Nathan, dank hiervoor, want zo is het voor ons goed werkbaar. Verder was Job 

aanwezig voor de nodige uitleg en afstemming. Heren, super dat jullie ons deze uitleg wilden geven.  

Het proces gaat verder op de zaterdag. Wedstrijden worden gespeeld, vanaf het terras wordt 

geobserveerd en ’s avonds wordt onder het genot van een drankje en een versnapering geëvalueerd 

op de speeldag. Waren er successen of nederlagen? Is er ondanks de nederlaag toch goed gespeeld? 

Op zondag is dan het moment daar om deze Korfpraat in elkaar te zetten en ik moet u eerlijk 

bekennen dat dit een zoektocht is met aardig wat werk, maar het is leuk om te doen. Hopelijk geniet u 

net zoals voorgaande edities van deze Korfpraat. Ik wens u veel leesplezier en excuses voor eventuele 

foutjes.  

Tot slot wil ik u een mooie quote van Jan Heemskerk niet onthouden. Hij mailde de redactie een 

vriendelijke mail en wenste ons succes, ook al heb je soms niet zoveel zin om de boel in elkaar te 

zetten: “Soms heb je wel eens geen zin maar een lantaarnpaal mag ook niet klagen als ie ‘s avonds moet 

schijnen.” 

Heeft u op- of aanmerkingen dan horen wij dat graag. Deze kunt u mailen naar: dekorfpraat@ckv-

excelsior.nl  

Met vriendelijke groeten ook namens de andere redactieleden, 

Marit  

 

Verslag van het bestuur 

Op 3 september heeft het bestuur vergaderd zoals zij dat om de paar weken doet. Op die donderdag 

zijn er een aantal zaken besproken waarvan u hieronder een verslagje kunt lezen. 

Op de agenda stonden onder andere de volgende punten: 

- Corona 

- Clubblad en website 

- Financiën 

- Technische Zaken 

Leen heeft meegedaan aan een regiovergadering waar coronamaatregelen thema was. Bediscussieerd 

werden de manieren waarop verschillende verenigingen omgaan met bestrijding van de verspreiding 

van het virus. Ook hoe we als vereniging moeten handelen in de zaal kwam naar voren. De bond heeft 

daar nog niet een concreet idee over, dus het bestuur zal daar nu in ieder geval zelf over na moeten 

denken. Hierover zal samen met Willem en Leny worden nagedacht. Het bestuur heeft bovendien 

nagedacht over haar beleid rondom de trainingsavonden en de zaterdag, en dan met name over 

beleidsvoering op het gebied van de bestrijding van de verspreiding van corona. Zo ging het over de 

schoonmaak van de kantine, de barbezetting, mondkapjes in de auto, en openingstijden van de 

kantine. 

Praatjes en mededelingen 

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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Wat betreft de website en het clubblad, daar is het bestuur bezig met wat vernieuwingen. Job is begin 

de zomer begonnen als hoofd PR en Communicatie, en we hebben sinds kort een nieuwe redactie van 

de korfpraat, zoals u wellicht zal weten. 

Aan de website wordt geklust, die wordt onder andere mobielvriendelijker gemaakt zodat je op je 

telefoontje of je tablet niet meer hoeft in en uit te zoomen. 

Daarnaast staat er een project in de startblokken om een ledenomgeving te koppelen aan de website, 

waar leden kunnen inloggen om vervolgens allerlei informatie te kunnen inzien, bijvoorbeeld wanneer 

ze ingedeeld staan om te fluiten. Bovendien geeft deze omgeving de mogelijkheid om verschillende 

dingen te automatiseren die nu door vrijwilligers met de hand worden gedaan. Het maken van iets als 

dit is nogal een opgave, maar gelukkig hebben er een aantal vrijwilligers van zich laten horen nav de 

oproep die geplaatst was. Kun je programmeren en lijkt het je leuk om hier aan mee te doen, dan kun 

je mailen naar secretaris@ckv-excelsior.nl. 

Qua financiën was er de vraag of we weer in aanmerking komen voor een steunpakket (door corona) 

van de overheid. We hebben eerder dit jaar 4000 euro gekregen van de regering, en er is opnieuw zo'n 

ronde. Het is naar waarschijnlijkheid zo dat we daar niet in aanmerking komen omdat we al in de 

eerdere ronde geld hebben ontvangen. 

De technische commissie rapporteert dat ze het druk hebben (gehad) met de indelingen van de teams. 

Bovendien zitten we krap met de bezetting van de teams in de senioren omdat er wat spelers 

onverwachts toch niet zullen spelen dit seizoen. De TC houdt in de gaten hoe dit zich ontwikkelt, en 

kijkt naar mogelijkheden om die druk te verlagen. 

Ik hoop u zo een beetje op de hoogte gesteld te hebben van de zaken waar het bestuur mee bezig is. 

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u altijd mailen naar secretaris@ckv-excelsior.nl. 

Namens het bestuur, 

Erik van der Kramer 

 

 

Pinguïns - jong geleerd is oud gedaan… 

Afgelopen zaterdag werd er ook bij de 

Pinguïns weer flink gekorfbald. Vol frisse 

moed stonden we weer met een hoop 

kinderen te trainen. De kinderen hadden er 

weer zin in. Om even warm te worden deden 

we een tikspelletje. Vervolgens om balgevoel 

te krijgen gingen we met zijn allen even 

gooien en vangen. Om daarna hele mooie 

ballen te schieten op de korf.  

We eindigden met een mooi pot partijtje. Dit 

was nieuw voor de kinderen dus soms nog 

even zoeken maar erg leuk om te zien. Ze 

deden het hartstikke goed en volgende week 

zaterdag om 11.00 uur gaan we er weer 

tegenaan!  

Groetjes, 

Anouk, Linda en Sanne 

mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
mailto:secretaris@ckv-excelsior.nl
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Hoela-hoep workouts! Let’s swing! 

Op vrijdag 2 oktober staat het eerste Corona-proof evenement van het seizoen 2020-2021 gepland! 

Een avond vol plezier, goede energie en gezelligheid! We hebben helaas maar 45 plekken, dus vol is 

vol. Geef je snel op!  

Hoe soepel ben jij in de heupen? Heb jij zin om te sporten en swingen tegelijk? Op 2 oktober heb jij de 

mogelijkheid om een hoela-hoep workout te volgen op het veld! Dit doen 

we in drie groepen van 15 personen en geloof me, dit is het beste wat je 

voor je buikspieren en billen kunt doen! Lekker bewegen en een gezellige 

avond op 't veld. Waarin de hapjes verzorgd worden door de Mookies, de 

workshop door sport instructeur/brandweer/ bootcamptrainer Rob 

Stamper een speciale verassing van onze eigen Caro en het overige 

vermaak door alle aanwezigen.  

Wanneer: vrijdag 2 oktober 

Aanvang: 18:30 uur 

Einde: tot het gezellig is 

Maximum aantal deelnemers: 45 

Kosten: 10 euro per persoon (contant betalen bij aanmelden). 
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Aanmelden kan via de website. Zie onderstaande link. En ne e natuurlijk is dit niet alleen voor vrouwen, 

komt allen en beweeg die heupjes! 

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1273-hoela-hoep-workouts-lets-swing- 

 

Bowlen voor de jeugd 

 

Aanmelden kan op de website via onderstaande link:  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1274-bowlen-pinguns-en-f--tm-b-teams  

 

Gezocht! 

Omdat we het op de club samen met elkaar doen kunnen we elkaar zo af en toe ook uit de brand 

helpen. Wie o wie heeft nog een trainingspak over of gebruikt deze niet meer?  

Gezocht ter overname: 

Excelsior trainingspak maat 146 (152) en / of Excelsior trainingspak maat 128. (Caroline) 

Alvast bedankt namens Caroline. 

 

Kleding Excelsior passessie 

Op 26-09-2020 is er tussen 10.00 en 12.30 uur een passsessie in de kantine. 

Als je iets uit de kledinglijn wilt bestellen, maar je weet niet welke maat goed is, dan kun je ook komen 

passen. Weet je de juiste maat en is het niet op voorraad dan bestellen we het uiterlijk op 2 oktober. 

De levertijd is 6 tot 8 weken.  

https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1273-hoela-hoep-workouts-lets-swing-
https://www.ckv-excelsior.nl/nieuws/1274-bowlen-pinguns-en-f--tm-b-teams
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Mocht je een cadeau voor de decembermaand willen bestelen, geef dat dan uiterlijk op 30 september 

aan ons door! In de webshop kun je alle items en de prijzen vinden. 

Afgelopen zaterdagochtend is er een trainer/coach shirt maat M op de picknicktafel bij de kantine 

gevonden. De eigenaar kan dit shirt bij ons ophalen. 

Groetjes, 

Patricia en Natasja 

 

EHBO tassen (achter de bar) 

Aan het begin van het veldseizoen en aan het begin van het zaalseizoen kijk ik de EHBO tassen na. 

Mocht je hierin iets missen of gebruikt hebben wat op is gegaan, wil je dit dan doorgeven aan mij? 

Groetjes, 

Natasja 

 

De Grote Clubactie 

De verkoop van de loten voor de grote Clubactie gaat op 19 september 

van start. Komende dinsdag en donderdag zullen we de verkoopboekjes 

uitdelen aan de jeugd. De senioren zullen we vragen mee te doen aan de 

superloten. Het is de leukste loterij voor Nederlandse verenigingen.  

Loten van de grote clubactie 

Een lot van De Grote Clubactie kost € 3,-per stuk. Hiervan gaat € 2,40 naar onze mooie vereniging CKV 

Excelsior. Met De Grote Clubactie kunnen we dus een fantastisch bedrag ophalen. Bovendien maken 

kopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,- en kun jij als 

verkoper ook te gekke prijzen winnen. We hopen daarom dat iedereen weer veel loten (ver)koopt dit 

jaar. Omdat wij jouw inzet waarderen mag ieder jeugdlid €0,50 van ieder verkocht lot in zijn/haar eigen 

spaarpot doneren. Net zoals voorgaande jaren zal de verkoop van loten via verkoopboekjes gaat. 

Nieuw is dat je ook online loten kan verkopen met je eigen verkooplink. Met de seniorenteams willen 

we graag weer een aantal superloten kopen. 

Verkoopboekjes 

Met het verkoopboekje verkoop je loten aan familie, vrienden en buren. De koper kan via het 

verkoopboekje online loten kopen met zijn telefoon (via de QR-code of verkooplink) of hij vult zijn 

gegevens handmatig in op de pagina ‘Eenmalige machtiging’. In beide gevallen wordt het bedrag 

eenmalig van de rekening afgeschreven en ontvangt de koper het lotnummer op het bankafschrift en 

per e-mail. Als iemand een lot heeft gekocht, geef je die persoon een bedankbriefje (zit rechts naast 

het invulvak ‘Eenmalige machtiging’) met deurzegel. Bekijk de instructie van online loten verkopen via 

het verkoopboekje op de achterkant.  

Online 

Je ontvangt van ons op 19 september een e-mail met daarin onze clublink naar de verkooppagina. Ook 

krijg je een persoonlijke verkooplink. Deel de link met familie, vrienden en buren via Whatsapp, e-mail 

en social media en verkoop zo loten. Het bedrag wordt eenmalig van de rekening van de koper 

afgeschreven en de koper ontvangt het lotnummer op zijn bankafschrift en per e-mail. 
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Wanneer, waar en hoe? 

De Grote Clubactie 2020 start op zaterdag 19 

september. Vanaf die datum mag je 

beginnen met loten verkopen. Je mag de 

loten verkopen aan wie je wilt, te beginnen 

bij je familie, vrienden en buren. Let erop dat 

je verantwoord loten verkoopt tijdens de 

coronacrisis en dat de lotenkopers 18 jaar of 

ouder zijn! Verantwoord loten verkopen 

langs de deur doe je zo: 

 Houd altijd 1,5 meter afstand aan 

de deur. 

 Gebruik je het verkoopboekje? 

Vraag kopers dan zoveel mogelijk 

online loten te kopen. Lukt dit niet? 

Vraag dan of de koper zijn eigen 

pen wil gebruiken. 

Leuke acties bij Excelsior! 

Verkoop jij de meeste loten van Excelsior? 

Dan ontvang jij ook nog een mooie extra 

prijs. Is jouw boekje vol? Vraag dan even een 

nieuwe aan een van je trainers. De ingevulde 

boekjes kun je deponeren in de inleverbox 

die op de bar staat. De uiterste inleverdatum 

is 15 november. Succes met de verkoop! 

 

Oudertraining 

Ben je een ouder die langs de lijn van de wedstrijden van je kind denkt: “dat spelletje zou ik eigenlijk 

ook wel eens willen proberen…”? Of vraag je je af of al je goedbedoelde adviezen aan je kind wel 

uitvoerbaar in een wedstrijd zijn? Of heb je gewoon zin om eens lekker te bewegen? Nou, dat kan, en 

wel op de oudertraining! 

Doen! 

Eén keer per week biedt de verenging de ouders een trainingsuur aan, waarin ze op een prettige 

manier ingewijd worden in alles wat er bij het geweldige korfbalspelletje komt kijken. Ze leren de 

spelregels, de technieken, de tactieken en hoe ze als team moeten samenspelen. Na een paar 

trainingen zul je als ouder langs de lijn de wedstrijd van je kind al veel intenser beleven. En doordat je 

daarbij ook elf aan het sporten bent, is de oudertraining ook voor jezelf een goede keuze! 

Waar en wanneer? 

De oudertraining vindt plaats op maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur op sportpark Biesland. 

Goed om te weten 

De oudertraining heeft een recreatief karakter. Doelstellingen als promoveren of tot de selectie 

toetreden zijn voor de ouders niet aan de orde, dus zijn ze gewoon lekker met de bal bezig en 

bewegen ze naar hun eigen vermogen. Dit laatste is heel belangrijk, want hoewel de ouders jong van 

geest zijn, hun fysieke gesteldheid heeft wel de aan hen toebedeelde leeftijd. Korfbal is een 
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blessuregevoelige sport en daarom is het belangrijk dat te allen tijde ervoor wordt gewaakt niet boven 

het fysieke kunnen te gaan. 

Meetrainen 

Enthousiast geworden? Meld je dan aan voor de oudertraining en doe mee! 

Iedereen is van harte welkom, of je nou nog nooit hebt gekorfbald of dat juist altijd hebt gedaan maakt 

niet uit. Hoe meer ouders, hoe leuker de training! 

Aanmelden per mail oudertraining@ckv-excelsior.nl of vraag het aan Frank (vader van Stefan D1 en Erik 

E1). 

mailto:oudertraining@ckv-excelsior.nl
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Wedstrijdsecretariaat 

Senioren 

Het tweede competitieweekeinde bracht vooral positieve resultaten voor de seniorenteams. In de reeks 

thuiswedstrijden opende Excelsior 5 de rij met de derby tegen DES 4. Het werd een wedstrijd met een 

heel spannend slot, want – helaas - het 5e gaf in de laatste minuten de voorsprong van 2 punten nog 

uit handen, en de wedstrijd eindigde met een 10-10 gelijkspel. 

Excelsior 7 revancheerde zich tegen ’t Capproen 3 voor de dikke nederlaag een week eerder. In een 

leuke wedstrijd met de uitstekende invalsters Hanna en Emily, na 5 jaar niet gespeeld te hebben, werd 

het een 9-7 overwinning. 

Tegelijkertijd speelde Excelsior 9 met invalster Fleur een fanatieke wedstrijd tegen Avanti 10. Ook dit 

werd een overwinning, eindstand 15-11. 

Excelsior 2 ontving hierna Vitesse 2 uit, en hier startte Fabian G in de basis. Dit werd een wedstrijd in 

hoog tempo en met felle duels. Het 2e bouwde in de eerste helft een voorsprong van 4 punten op, en 

wist die de hele wedstrijd goed vast te houden, en aan het einde nog uit te breiden naar een 

uitstekende 16-10 overwinning. 

In de wedstrijd van Excelsior 1 tegen het Middelburgse ONDO 1 lag het tempo in de eerste helft vrij 

laag, maar Excelsior wist naar een goede 13-8 ruststand op het scorebord te brengen. Maar in de 

tweede helft kwam ONDO sterk terug, en in de eindfase werd het nog heel spannend, ONDO kwam 

nog op een punt voorsprong, en de stand was bij Barendrecht 17-17 weer gelijk. Gelukkig kon het 1e in 

de laatste minuten de winst pakken met 20-18, mede door goede invalbeurten van Anouk en Okker. 

Als laatste van de dag speelde Excelsior 8 tegen Nieuwerkerk 7, een team met dubbele gemiddelde 

leeftijd. Na een lastige start tegen het achterverdedigen van de bezoekers werd het tenslotte een 

goede 15-12 overwinning. 

Excelsior 3 en 4 speelden beide in Bleiswijk. In Excelsior 3 is deze week de ene Wouter (de B) gewisseld 

met de andere Wouter (K), en de ploeg maakte onder leiding van opnieuw coaches Frank en Maarten 

gehakt van Weidevogels 4. Na een lekkere wedstrijd met veel doelpunten was de eindstand 10-25. 

Hierna had Excelsior 4 iets meer moeite met Weidevogels 2, maar ook het 4e won vrij gemakkelijk met 

13-17. 

De laatste uitwedstrijd was helaas de enige nederlaag; in Scheveningen was KVS 6 te sterk voor 

Excelsior 6. In de eerste helft ging het nog gelijk op, maar de tweede helft werd iets onvriendelijker en 

KVS pakte de overwinning met 16-10. 

Aanstaande zaterdag wachten Excelsior 1 en 2 lastige uitwedstrijden, opnieuw in Hardinxveld tegen 

HKC 1 en 2, en vooral HKC 1 lijkt een sterke tegenstander te zijn. Alle teams succes gewenst, vooral 

Excelsior 6 dat nog de eerste punten moet gaan pakken.  

Bovendien geldt nog steeds: blijf gezond, en heb je klachten, blijf thuis en laat je testen. 

Willeke 

 

 

Junioren 

Geen meldingen bij de junioren deze week. 

 

 

Wedstrijdsecretariaat 
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Jeugd 

Zoals jullie in de opstellingen kunnen zien is de teambezetting bij de C en D teams niet ruim. Wij willen 

vragen om zo min mogelijk af te schrijven. Weet je nu al dat je er op een zaterdag tijdens de competitie 

niet bent? Meldt dit dan nu al bij de afbeladressen. Het programma is bekend: de B1 t/m F2 spelen 

iedere zaterdag tussen zaterdag 5 september en zaterdag 10 oktober. Alleen de C1 speelt niet op 10 

oktober maar op 17 oktober. Dit komt omdat jullie in een poule met 7 ploegen spelen. 17 oktober is de 

start van de Herfstvakantie in de regio midden. 

Vanaf de wedstrijden op zaterdag 5 september zijn de afbeladressen (dit jaar is het niet afbellen maar 

je kunt jezelf afmelden via een app op woensdagavond tussen 18:00-19:00): 

- B Teams: Jazz 

- C Teams: Vito 

- D teams: Okker 

- Voor E1 tm E5+F1+F2 naar Robert Plomp 

Zoals hierboven weergegeven: weet je nu al dat je op een zaterdag tussen 5 september en 17 oktober 

niet kunt spelen? App dit dan zo snel als mogelijk dan kunnen wij er bij de opstellingen rekening mee 

houden. 

Ben je door onvoorziene omstandigheden toch afwezig op een zaterdag en het is al woensdag 

geweest? Bel dan even naar de afbeladressen.  

Wedstrijdwijziging! 

De wedstrijd van de C3 van aanstaande zaterdag gaat niet door! Nieuwerkerk kan geen team op de 

been krijgen. De wedstrijd zal waarschijnlijk worden gespeeld op dinsdag 13 oktober om 19:00. 

Wijziging trainingsveld op donderdag: omdat de A2 een grote groep is, wisselt de C2 met de A2 qua 

veld. De C2 gaat trainen op veld A en de A2 op veld B. De tijden blijven hetzelfde. Zie ook het rooster 

van de trainingstijden onderaan deze Korfpraat. 

Spelregels en tijdsduur diverse jeugd categorieën (B t/m F) veldkorfbal: (per abuis stond er bij de 

D pupillen een tegenstrijdigheid in t.a.v. wisselen na 2 doelpunten en op tijd; dit is nu aangepast; er 

wordt nog steeds gewisseld op tijd!) 

E-jeugd F-jeugd 

1 vak 1 vak 

4 tegen 4 4 tegen 4 

Binnen 10 seconden overgooien (kijk als 

scheidsrechter wel naar de ploegen: dreigt de 10 

seconden bereikt te worden roep dan eerst nu 

overgooien!). 

Binnen 10 seconden overgooien (kijk als 

scheidsrechter wel naar de ploegen: dreigt de 10 

seconden bereikt te worden roep dan eerst nu 

overgooien!). 

Niet schieten als je wordt verdedigd Altijd scoren (nooit ‘verdedigd’); na een schot eerst 

1 keer overspelen 

Iemand van eigen sekse verdedigen; speelt een 

jongen als meisje? Of een meisje als jongen? 

Dan heeft deze speelster/speler een hesje aan. 

Jongens en meisjes verhinderen elkaar om te 

scoren 

Minimaal 1 meisje per team Minimaal 1 meisje per team 

  Mogelijk om SUPER speler in te zetten (als het 

verschil in stand 3 doelpunten is). 
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Wedstrijd duurt 4 x 10 minuten; na 10 en 30 

minuten volgt een onderbreking van 2 minuten; 

de rust duurt maximaal 10 minuten. Voor rust 

krijgt de thuisploeg 2x de bal uit; na rust de 

uitspelende ploeg.  

Wedstrijd duurt 4 x 10 minuten; na 10 en 30 

minuten volgt een onderbreking van 2 minuten; 

de rust duurt maximaal 10 minuten. Voor rust 

krijgt de thuisploeg 2x de bal uit; na rust de 

uitspelende ploeg. 

Na afloop van de wedstrijd worden 12 

strafworpen per team genomen; deze uitslag 

wordt apart ingevoerd in het digitale 

wedstrijdformulier. 

Na afloop van de wedstrijd worden 12 strafworpen 

per team genomen; deze uitslag wordt apart 

ingevoerd in het digitale wedstrijdformulier. 

 

B-jeugd breedtesport (B1+B2) C-jeugd breedtesport (C2, C3, C4) 

Iemand van eigen sekse verdedigen; speelt een 

jongen als meisje? Of een meisje als jongen? 

Dan heeft deze speelster/speler een hesje aan. 

Iemand van eigen sekse verdedigen; speelt een 

jongen als meisje? Of een meisje als jongen? Dan 

heeft deze speelster/speler een hesje aan. 

Wedstrijd duurt 2 x 30 minuten; de rust duurt 

maximaal 10 minuten. Voor rust krijgt de 

thuisploeg de bal uit; na rust de uitspelende 

ploeg. 

Wedstrijd duurt 2 x 25 minuten; de rust duurt 

maximaal 10 minuten. Voor rust krijgt de 

thuisploeg de bal uit; na rust de uitspelende ploeg. 

Na 2 doelpunten wordt van vak en functie 

gewisseld. 

Na 2 doelpunten wordt van vak en functie 

gewisseld. 

Heeft een jongen als meisje gespeeld of een 

meisje als jongen? Dan mag je niet in dezelfde 

wedstrijd terugkeren in jouw eigen geslacht. 

Heeft een jongen als meisje gespeeld of een 

meisje als jongen? Dan mag je niet in dezelfde 

wedstrijd terugkeren in jouw eigen geslacht. 

Er mag gespeeld worden in iedere verhouding 

jongens-meisjes. 

Er mag gespeeld worden in iedere verhouding 

jongens-meisjes. 

Aantal wissels: onbeperkt Aantal wissels: onbeperkt 

 

C-jeugd wedstrijdsport (C1) D-jeugd breedtesport (D1 tm D4) 

De verhoudingen tijdens de hele wedstrijd is 

altijd 4 jongens en 4 meisjes. Meisjes mogen niet 

als jongen spelen; jongens mogen niet als meisje 

spelen. 

Iemand van eigen sekse verdedigen; speelt een 

jongen als meisje? Of een meisje als jongen? Dan 

heeft deze speelster/speler een hesje aan. 

Wedstrijd duurt 2 x 25 minuten; de rust duurt 

maximaal 10 minuten. Voor rust krijgt de 

thuisploeg de bal uit; na rust de uitspelende 

ploeg. 

Wedstrijd duurt 4 x 12,5 minuut; na 12,5 en 37,5 

minuut wordt van vak en functie gewisseld; na 25 

min. wordt van functie gewisseld; de rust duurt 

maximaal 10 minuten. Voor rust krijgt de 

thuisploeg de bal uit; na rust de uitspelende ploeg. 

Na 2 doelpunten wordt van vak en functie 

gewisseld. 

 

Er is een teamopgaaf bij het KNKV: dit houdt in 

dat je niet lager mag spelen dan C1; hoger mag 

altijd (dus wel minimaal in B1+B2). 

Er mag gespeeld worden in iedere verhouding 

jongens-meisjes. 

Aantal wissels: 8; ook terug. Aantal wissels: onbeperkt 
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Uitslagen 

Zaterdag 12 september 

klasse  nr  wedstrijd   uitslagen  

OKD 1946 Excelsior 1 - ONDO (M) 1 20 18 

R1G 5725 Excelsior 2 - Vitesse (Ba) 2 16 10 

R3Q 2878 Excelsior 5 - DES (D) 4 10 10 

S-082 12157 Excelsior 7 - 't Capproen 3 9 7 

S-071 10090 Excelsior 8 - Nieuwerkerk 7 15 12 

S-084 9417 Excelsior 9 - Avanti/Post Makelaardij 10 15 11 

A-061 7601 Excelsior A2 - VEO A2 10 11 

B-072 7050 Excelsior B1 - Vriendenschaar (B) B2 6 1 

C-094 5119 Excelsior C4 - ONDO (G) C5 5 3 

D-095 4279 Excelsior D2 - ONDO (G) D3 8 7 

D-102 4252 Excelsior D4 - Dunas D4 0 6 

E-124 1238 Excelsior E1 - Refleks E1 7 10 

E-146 2006 Excelsior E4 - Weidevogels E2 1 7 

E-142 1068 Excelsior E5 - Fortuna/Delta Logistiek E4 9 12 

klasse  nr  wedstrijd      

R2I 2881 Weidevogels 4 - Excelsior 3 10 25 

R2K 2210 Weidevogels 2 - Excelsior 4 13 17 

R3R 3766 KVS/Maritiem 6 - Excelsior 6 16 10 

A-066 8122 Nieuwerkerk A2 - Excelsior A1 8 12 

B-077 6528 Dijkvogels B2 - Excelsior B2 23 2 

C2F 8140 Weidevogels C1 - Excelsior C1 1 14 

C-075 5720 KVS/Maritiem C2 - Excelsior C2 12 2 

C-086 5174 GKV (H) C1 - Excelsior C3 7 3 

D-093 3683 Phoenix D1 - Excelsior D1 6 9 

D-081 4247 Valto D4 - Excelsior D3 2 13 

E-136 2113 De Meervogels E3 - Excelsior E2 7 13 

E-138 1196 Fortuna/Delta Logistiek E2 - Excelsior E3 9 6 

F-055 547 NIO F1 - Excelsior F1 7 10 

F-059 180 ONDO (G) F3 - Excelsior F2 4 1 

 

Wedstrijdverslagen 

Excelsior 2 – Vitesse 2 

Na vorige week een klinkende overwinning te hebben behaald in Den Haag tegen Achilles 3, stond het 

tweede deze zaterdag voor de opgave om 2 punten in Delft te houden tegen Vitesse 2. 

In de eerste helft wist Excelsior 2 na een gelijk opgaand begin uit te lopen naar een voorsprong; aan de 

hand van een met 4 goals makkelijk scorende Sabine konden de Delftenaren van 0-0 naar 2-2 gaan om 

vervolgens op een 7-3 voorsprong te komen. Deze voorsprong wisten zij te behouden tot de rust, die 

met een stand van 10-6 ingeluid werd. 

In een korte bespreking in de rust werd het team van Excelsior er door coach Kelly op gewezen om 

meer felheid te tonen. Dit was ook meer dan nodig tegen een Vitesse 2 dat elk duel met volle 

overtuiging in ging. 

In de tweede helft bleef dit onveranderd. Vitesse 2 bleef erg fysiek in de duels en niet iedereen kwam 

dan ook zonder kleerscheuren of een gele kaart uit deze strijd. Toch wisten de zwart-witten hun 

voorsprong vast te houden, ondanks een periode van droogte wat betreft goals bij een stand van 12-8. 

Het aanvalsvak had op dat moment moeite om een goede aanval op te zetten, maar na 6 minuten 

geen enkel velddoelpunt (alleen een strafworp van Fabian) wist invalster Jill deze ban te doorbreken. 

Wedstrijden 
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Wedstrijden 

Excelsior 2 wist hierna de wedstrijd af te sluiten met een mooie 16-10 overwinning, waarmee ze voor de 

tweede keer op rij 2 punten binnen sleepten. Excelsior 2 bedankt het publiek voor het kijken en 

supporten en hoopt volgende week in de kraker tegen HKC 2 weer de punten mee naar huis te kunnen 

nemen! 

Jop 

Weidevogels 4 – Excelsior 3 

Deze zaterdag moest Excelsior 3 optreden tegen het 4e team van Weidevogels, wat overigens niet uit 

maakte wat Excelsior 4 speelde na ons tegen het 2e team van Weidevogels die ook 2e klasse spelen.  

Wij kwamen snel met 1-0 achter maar liet kwam hier snel van terug. Wij scoorde veel door mooie goals 

van Vito in het ene vak en Wouter in het andere vak. Snel liepen we uit tot een voorsprong van 4 goals. 

Deze voorsprong zouden wij niet meer uit handen geven en dit deden wij door lekker vrij en dynamiek 

te spelen. Weidevogels leek erg van slag en kon zich niet goed aanpassen aan de het spel van ons, het 

was in de 1e helft zeker eenrichtingsverkeer.  

Bij de rust stonden wij gemakkelijk voor met een stand van 5-15. ‘’er konden nu 2 dingen gebeuren’’ 

zei onze coach Maarten. Laconiek worden en de voorsprong verspelen of gefocust blijven en ons eigen 

spel blijven spelen. Dit was natuurlijk een duidelijke keuze en zonder te wisselen ging de Excelsior 3 

trein gewoon door. Helaas ging het scoren niet zo makkelijk als in de 1e helft en moest dit 

gecompenseerd worden met extra goed verdedigen.  

Tijdens de 2e helft hielp onze andere coach Frank ons met het spel analyseren van de tegenstander en 

de angel uit hun aanvallen halen. Dit goed erg goed omdat wij in de 2e helft ook maar 5 tegen goals 

kregen.  

De wedstrijd eindigde in een 10-25 score waar wij uiteraard erg blij mee waren. Niet alleen was de 

score goed en waren de punten binnen, ook was het spel erg leuk om naar te kijken (wat werd gezegd 

vanaf de bank) en speelde wij attractief korfbal.  

Een goede zege wat de pijn van het gelijkspel van vorige week een beetje verwacht, deze lijn hopen wij 

door te zetten naar volgende week. Ons oog blijft nog steeds op het kampioenschap! 

Dirk 

 

Berichten in de coaches/trainersapp 

In de groepsapp van de coaches/trainers van de jeugd blikken de coaches terug op de jeugdwedstrijden. 

De D4 had vandaag de eerste thuiswedstrijd Dunas was onze tegenstander een nieuwe vereniging dus 

was nog niet zo veel bekend wij begonnen een beetje onwennig en kwamen daardoor een beetje 

achter de feiten aan te lopen we en verloren we helaas met 0-6 gaan dinsdag weer goed trainen en 

dan komt het allemaal goed (Johan). 

Het was even spannend of de D2 wel aan de wedstrijd kon beginnen. Maar omdat de E1 wel bij ons 

wilde invallen hadden we genoeg spelers. Anthony en Erik hebben gespeeld, onwijs bedankt! Reinout, 

Tess en Evi super bedankt voor het reserve zitten. De D2 begon wat zenuwachtig aan de wedstrijd. We 

moesten even wennen aan de grote tegenstander, daar hadden we de eerste helft wel voor nodig. Met 

rust stond het 1-3, we spraken af dat we alles zouden geven in de tweede helft. En dat hebben ze 

gedaan! Wat een vechtlust en spanning. In de laatste seconden maakten we het winnende doelpunt. 

Wat zijn we trots, 8 - 7 winst! (Pauline) 

De eerste punten zijn binnen voor de D3. Uit bij Valto pakten we direct de voorsprong. We konden 

rustig rondspelen en hadden alle tijd om tot kansen te komen. Voor rust hadden we er al 6 gescoord 

en de wedstrijd eindigde met een dikke 2-13 overwinning (en dat was voor deze coach natuurlijk extra 

lekker). Sara nog bedankt voor het invallen! (Lysanne) 
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Wedstrijden 

De F2 heeft heel goed hun best gedaan goed over gespeeld, best wat kansen gehad en over het 

algemeen goed verdedigt. Ook werd er goed geluisterd naar de aanwijzingen van de invalcoach Henk. 

Ondo was net wat feller dan wij en hadden wat meer kansen. 4-1 is het geworden voor ONDO. 

Volgende week gaan we er weer tegenaan met dit enthousiaste team⚽. (Astrid) 

De E1 begon goed tegen het sterkte Refleks en kwamen met 4-1 voor. Bij deze stand ging Refleks een 

stapje harder lopen en werden wat feller waardoor onze E1 het lastig kreeg en moeilijk tot goed 

vrijkomen kwam. Je merkt dat het stapje hoger is en dat we daar hard voor moeten gaan werken de 

komende wedstrijden. Komende week weer hard trainen zodat we het Refleks in de return wedstrijd 

een stuk moeilijker kunnen maken. (Nicole) 

De B1 heeft vandaag laten zien wat we in huis hebben! Op de vroege ochtend verzameld begonnen we 

om 09:45 aan onze wedstrijd tegen Vriendenschaar. Met als advies letten op waar je bent, houdt het 

klein en niet stilstaan na een schot gingen de toppers aan de slag. Met vier doorloopballen, één schotje 

en één korte kans deden we het beter dan onze tegenstander en tekende de B1 voor de eerste winst 

van het seizoen met 6-1. (Lucia) 

Het vroege verzamelen maakte de E2 niets uit. Want met pit hebben ze de overwinning binnen 

gehaald. Met een uitslag van 7-13 hebben we hele mooie goals gezien. Wij vinden het superknap dat 

waar we afgelopen week op getraind hebben dat nu al terug te zien is! 💪🏼  (Marieke) 

De C3 heeft vandaag een goede wedstrijd gespeeld. Ze hebben van het begin tot het einde hard 

gewerkt en het de tegenstander zo moeilijk mogelijk gemaakt. Helaas vielen onze kansen er net niet in 

en bij hun helaas wel. Eindstand 7-3 verloren maar de C3 kon trots het veld verlaten. Trots op onze 

toppers van de C3! (Invalcoach, naam onbekend) 

De toppers van de E5 hebben een onwijs leuke wedstrijd gespeeld! Iedereen was in vorm wat zorgde 

voor mooi acties. Helaas was Fortuna vandaag iets beter, maar met een uitslag van 9-12 hebben we het 

uitstekend gedaan💪🏻. (Fleur) 

De E3 speelde uit bij Fortuna opnieuw een helemgoede wedstrijd zonder punten te halen. Het was 

spannend en gelijkopgaand tot halverwege het 4e kwart, toen liep Fortuna alsnog uit naar een 9-6 

overwinning. We hebben veel doorlopen en mooie afstandschoten gezien, snel aanvalsspel, en mooie 

acties! De punten komen vanzelf. (Robert) 

De C1 heeft opnieuw een mooie overwinning geboekt. Na de 16-7 van vorige week werd deze week 

een hele mooie 1-14 overwinning geboekt. Na 2 hele goede wedstrijden wacht volgende week KVS C1, 

de concurrent voor promotie naar de eerste klasse. Hopelijk wacht ons een mooi resultaat! (Vito) 

De E4 speelde vandaag tegen weidevogels. Ze hebben goed hun best gedaan en heel de wedstrijd veel 

inzet getoond. Jammer genoeg was weidevogels dit keer gewoon ietsje beter. We hebben als trainers 

een leuke wedstrijd gezien en gaan op de trainingen er hard aan werken om volgende keer te kunnen 

winnen💪🏼 Ook al hebben we vandaag met 1-7 verloren we zijn blij met wat ze vandaag hebben laten 

zien op het veld. (Aniek) 

De A1 tegen Nieuwekerk uit, we hadden mooi weer maar bij Nieuwekerk waait het standaard! Mooie 

accommodatie en op het hoofdveld. Goede ingrediënten voor een goede pot. Dit keer iedereen 

gelukkig fit aan de basis. De vooravond een top teambuildingsavond gehad dus met die gedachte de 

wedstrijd in. Een slechte generale is altijd een goede uitvoering en dat bleek... bij het inschieten wisten 

we dat gele ding niet te vinden, maar we stonden al heel snel flink voor. Focussen vanaf de goede 

kanten: echte leuke dynamische gave aanvallen, leuke combinaties en doelpunten gezien en goede 

verdedigende onderscheppingen. Het gaat vooral goed als we voor elkaar gaan korfballen. We waren 

Nieuwekerk veruit de baas en daar werden ze wat fysiek vervelend van. Op de training gaan we verder 

met de dingen die wat minder liepen! We gaan de goeie kant op A1. 8-12 verdiende winst. (Linda) 

De F1 heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen! In de eerste officiële wedstrijd heeft Krijn gescoord! Zelfs 

twee maal. De meiden waren scherp in het verdedigen. Het scheelde dat de heren van Nio niet al te 

groot waren, de vrije persoon van Excelsior werd makkelijk gevonden. Het werd uiteindelijk 7-10 voor 

Excelsior! Ook de strafworpen werden gewonnen! Op naar volgende week. Gr, een trotse coach. (Pim) 
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AFBELLEN?  (liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t) 

Via bijstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld 

worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden 

alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat. 

Afbellen op zaterdag???: Bel dan af bij de zaalcommissaris 

(tel.nr. in het programma). 

 

* afmelden d.m.v. app op woensdag tussen 18:00 en 19:00.. 

Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er 

na woensdag worden afgebeld. 

Senioren-spelers Willeke  

Junioren A spelers Thijs*  

Aspiranten B spelers Jazz*  

Aspiranten B & C scheidsrechters Erik  

Aspiranten C spelers Vito*  

Pupillen D spelers Okker*  

Pupillen D, E & F scheidsrechters Marit  

Pupillen E & F spelers Robert*  

Opstellingen 

Zaterdag 19 september 

team Opstelling reserve 

1/2 
Anouk, Iris, Jazz, Lisanne, Merit, Sabine, Sanne, Shera, Yasmin Jill G, Fabian, Dirk, Vito (na 

Corné, Jasper, Jelmer, Jop, Okker, Reinier, Ryan, Sander R, Wayne eigen wedstrijd) 

3 
Isa?, Jill G, Marieke, Noa, Yara Jikke (S4) 

Dirk, Fabian G, Sven, Vito, Wouter   

4 
Astrid, Jacqueline, Jikke, Joyce, Lisette E, Sharmaine   

Ben, Erik vd V, Frank, Jesse, Maarten, Pim de J, Simon   

5 
Demi, Floor H, Floor de J, Lotte ? 

Jeroen, Koen V, Lex, Pieter, Tim S   

6 
Femke, Gina, Hanna, Lysanne, Minoesch   

Bart, Fabian M, Joost, Kevin, Pim S, Sander d H   

7 
Bernice, Danique, Linda, Lucia dame S8? 

Hessel, Jordi, Marijn, Sander v V, Ties, Tim H   

8 
Leonie, Lynn, Nynke, Rachelle, Roxanne   

Job, Koen T, Lars, Nathan, Thijs, Wesley N   

9 
Alicia, Annebertien, Carolien, Veronique dame A2 

Erik, Harrie?, Mario, Micke, Rob, Robert   

A1 
Lucia, Liekke, Sanne, Dani, Anouk   

Mark J, Mark S, Paul, Nico, Rick, Joshua    

A2 
Aniek, Yuliana, Dieuwke, Inger   

Thom, Bram, Piet, Gijs, Sander, Milan   

B1 
Angela, Cristina, Demi, Jeslyn, Lieselotte, Sara   

Angelo, Finnian, Jay, Olivier   

B2 
Eline B, Eline T, Esmee, Hayley, Maud, Maya, Renske, Ryanne   

Cas, Leo   

C1 
Fenna, Joya, Romy, Sofie Vo, Zoë   

David, Mees, Thijs Finnian (B1), Afwezig: Martin   

C2 
Britt, Hennieke, Josyne, Lizzy, Zonne Marlou (C2) 

Jayden, Nick, Rick   

C3 
Julieta, Linde, Merle, Sanne, Sofie P   

Jasper, Justin S, Sten Jayden (C2) 

C4 
Anne, Freya, Marlou, Sofie Ve   

Justin K, Olaf, Thomas, Vince Nick (C2) 

D1 
Elize, Evi N, Nathalie, Yara Lisa (D2) 

Daniel, Demian, Jurjen, Micha, Stefan   

D2 
Femke, Lisa, Lise, Mijke, Stephanie Yara (D1) 

Björn, Marten, Tijn Daniel (D1) 

D3 
Fiene, Roemjana, Roos, Sem, Yessica Lotte (D4) 

Jip, Jop, Teun   

D4 
Amber, Brigitte, Fenna, Lotte, Sanne   

   

E1 
Evi E, Tess   

Anthony, Erik, Reinout   

E2 
Luz,  Rebecca, Sara   

Jens, Otis   

E3 
Flore, Olivia, Sanne   

Kai, Yannick   

E4 
Lola, Noa, Nora   

Daan, Ramon   

E5 
Cyara, Lieve   

Beau, Thomas, Tijs   

F1 
Dorien, Sophie, Hannah   

Eduard, Tom, Krijn   

F2 
Britt, Ezra, Imme   

Ewout, Twan, Wouter   
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Programma 

Zaterdag 19 september 

klasse  nr  wedstrijd  aanw aanv  coaches scheidsrechter veld  dagdienst 

R2I 4060 Excelsior 3 - ONDO (G) 2 10:00 11:00 Maarten? H. Schoonderwoerd 1K40  Okker van B  

R2K 2606 Excelsior 4 - Dunas 2 12:45 13:45   scheidsrechter Excelsior 1K40    

R3R 3696 Excelsior 6 - Achilles (Hg) 6 14:15 15:15   scheidsrechter Excelsior 1K40    

S-071 9822 Excelsior 8 - Avanti/Post Makelaardij 5 15:45 16:45 Willeke Micke 1K40    

B-072 6868 Excelsior B1 - Korbis B3 11:45 12:30 Lucia, Hessel ? 1K40    

B-077 7386 Excelsior B2 - NIO B1 12:45 13:30 Koen, Lotte, Pieter, Jill Fabian M 7aK40    

C2F 8174 Excelsior C1 - KVS/Maritiem C1 09:15 10:00 Vito, Jazz scheidsrechter Excelsior 1K40    

C-086 6160 Excelsior C3 - Nieuwerkerk C4 09:45 10:30 Jasper, Ryan Ties V 7aK40    

D-093 4813 Excelsior D1 - VEO D1 08:45 09:30 Okker, Jikke Jop de B 7aK40    

D-095 4031 Excelsior D2 - ALO D1 10:45 11:30 Pauline, Elvira Femke G 7aK40    

D-102 4004 Excelsior D4 - Valto D5 11:45 12:30 Johan, Marco Femke G 7aK40    

E-138 2875 Excelsior E3 - LYNX E1 08:30 09:00 Robert, Martin Sven de V 2K24    

E-146 1632 Excelsior E4 - Avanti/Post Makelaardij E5 09:30 10:00 Aniek, Inger Mark S 2K24    

F-059 871 Excelsior F2 - Fortuna/Delta Logistiek F4 10:30 11:00 Astrid Jacqueline S 2K24    

klasse  nr  wedstrijd  vertrek aanv  coaches accomodatie  veld  autorijders (ouders van) 

OKD 288 HKC (Ha) 1 - Excelsior 1 12:45 15:30 Ronald, Ronald Sportveld Boven Hardinxveld 1K40 zelf regelen 

R1G 2583 HKC (Ha) 2 - Excelsior 2 11:45 13:45 Kelly Sportveld Boven Hardinxveld 1K40 zelf regelen 

R3Q 3698 Valto 4 - Excelsior 5 15:15 16:30   Sportpark De Zwet, De Lier 1aK40 zelf regelen 

S-082 12153 Nexus 4 - Excelsior 7 11:30 13:00   Sportpark Thurlede, Schiedam 1aK40 zelf regelen 

S-084 9846 Gemini 4 - Excelsior 9 09:30 11:00 Rob Groenhovenpark, Gouda 2G  zelf regelen 

A-066 8519 HKV/Ons Eibernest A2 - Excelsior A1 11:00 12:30 Linda, Yasmin, Daan Sportcentrum HKV/Ons Eibernest, Den Haag 2aK40 Dani, Rick, Joshua, Paul 

A-061 7619 ONDO (G) A3 - Excelsior A2 14:30 16:00 Marijn Juliana Sportpark, 's-Gravenzande 1cK40 Bram, Milan, Aniek, Yuliana 

C-075 6143 Korbis C2 - Excelsior C2 12:00 13:30 Nynke, Koen Sportpark Sniep, Waddinxveen 1aK40 regelt contactouder 

C-094 5434 Weidevogels C3 - Excelsior C4 08:45 09:45 Kevin, Sander H Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 1aK40 regelt contactouder 

D-081 4758 KVS/Maritiem D3 - Excelsior D3 08:45 09:45 Lysanne Cas van Dijkpark,  Den Haag 1K40 regelt contactouder 

E-124 1719 Nieuwerkerk E2 - Excelsior E1 09:00 10:00 Lisette, Nicole De Kleine Vink, Nieuwerkerk a/d IJssel 2aK40 regelt contactouder 

E-136 2773 Dijkvogels E3 - Excelsior E2 09:00 10:00 Iris Sportveld Dijkvogels, Maasdijk 4K24 regelt contactouder 

E-142 1737 Weidevogels E3 - Excelsior E5 08:45 09:30 Fleur Sportcomplex Merenveld, Bleiswijk 2b2K24 regelt contactouder 

F-055 838 Avanti/Post Makelaardij F2 - Excelsior F1 08:15 09:00 Pim Sportpark De Groene Wijdte, Pijnacker 3K24 regelt contactouder 

kantinerooster ouders van/team   index veld Biesland type veld uit 

09:00 11:30 Linde(D4) , Fenna (C1) Julieta (C3)    1K40=veld A; 5K40=veld C K: Kunstgras; G: Gras 

11:30 14:00 3x vacant    7aK40=veld B (wit); 7bK40= veld B (rood)   

14:00 16:45 3x Exc 9   8aK40=veld B (rood); 2K24=monoveld A   

16:45 19:30 3x Exc 4   7bK24=veld B (rood); 8bK24= veld B (rood)   
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Trainingstijden veld 

Kunstgras A is het veld voor de kantine 

Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok 

Kunstgras C is het 3e veld 

  maandag dinsdag woensdag donderdag   

  Kunstgras A Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras C DES Kunstgras A Kunstgras A Kunstgras B Kunstgras C   

18.00-19.00  
C1, 

E1 t/m E5 

D1, D2, 

F1 / F2 
D3, D4 C3, C4 

 

C1, 

E1 t/m E5 

D1, D2, 

F1 / F2 

D3, D4 

(1/2e  VELD) 
18.00-19.00 

 

 

 

19.00-19.15 

 

S3, S6 

 

A1, A2 

  

S3, 

A1 

C2 A2, B1, C1 B2, C3, C4 

19.00-19.15 

19:15-19:30 

B1, B2 C1, C2 

 19:15-19:30 

19:30-19:45  19:30-19:45 

19:45-20:00  19:45-20:00 

20:00-20:15 

Recreanten S4 

 

S7 

/S8 

  20:00-20:15 

20:15-20:30     20:15-20:30 

20:30-21:00 

S1 / S2 

S7/S8, S9 

  

S1 / S2 

S5 

/S6 

 
20:30-21:00 

   

21.00-21.30 
      

21.00-21.30 
      

21:30-22:00 
       

21:30-22:00 

 
       

 

Oudertraining 

Maandag: 20:00 – 21:00 

Locatie: Sportpark Biesland (veld) 

datum  datum  

14 september oudertraining 9 november oudertraining 

21 september oudertraining 16 november oudertraining 

28 september oudertraining 23 november oudertraining 

5 oktober oudertraining 30 november oudertraining 

12 oktober oudertraining 7 december t/m 11 januari winterstop 

19 oktober herfstvakantie 18 januari oudertraining 

26 oktober oudertraining 25 januari oudertraining 

2 november oudertraining …  
 

 

Trainingen 
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Helden van de week/Filmen Excelsior 1 

datum wedstrijd aanvang wedstrijd filmen eigen wedstrijd aanwezig 

3-10-2020 
Excelsior 2 - Veo 3 14.00 B2 Thuis: 11.45 13:45 

Excelsior 1 - SDO 1 15.30 B2 Thuis: 11.45  

      

10-10-2020 
Excelsior 2 - Albatros 2 14.00 A2 Thuis: 11.45 13:45 

Excelsior 1 - DOS 1 15.30 A2 Thuis: 11.45  

      

24-10-2020 
Excelsior 2 - Achilles 3 14.00 B1 Vrij 13:45 

Excelsior 1 - Vriendenschaar 1 15.30 B1 Vrij  
 

Schoonmaakrooster veld 

datum (vrijdag) team 

18 september Excelsior 7 

25 september Excelsior 6 

2 oktober Excelsior 4 

9 oktober Excelsior 3 

16 oktober Excelsior 2 

23 oktober Excelsior 1 

 

Regels schoonmaken 

 De coördinator zorgt voor een sleutel van de kantine; 

 De coördinator controleert of alle taken zijn uitgevoerd; 

 De coördinator noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers; 

 Als de coördinator heeft geruild, dient dit aan redactie van de Korfpraat te worden gemeld d.m.v. een mail naar 

dekorfpraat@ckv-excelsior.nl; 

 Uitgangspunt is dat het gehele team aanwezig is bij de schoonmaak. Kan je niet om een zwaar geldige reden (bv. werk), 

geef dit dan tijdig aan bij de coördinator met de opgave van de reden. Het schoonmaken is in principe in een uurtje 

gepiept en vindt 2x per jaar per team plaats. 

 Aanvang schoonmaken 19:00; 

Schoonmaaktaken 

 kleedkamers: vegen; dweilen; deuren en tegels afnemen; doucheputje en wc schoonmaken; prullenbakken legen en 

nieuwe vuilniszakken erin doen; 

 wc: vegen; dweilen; tegels, wastafel en deuren afnemen; handdoekjes en wc-rollen bijvullen; prullenbakken legen en 

nieuwe vuil- niszakken erin doen; 

 kantine: vegen; dweilen; prullenbakken legen; tafels, stoelen en deuren afnemen 

 keuken: vegen; vloer schrobben; tegels & keukenbladen afnemen; prullenbakken legen 

 terras: vegen; prullenbakken legen 

 

 

Kalenders en roosters 

mailto:dekorfpraat@ckv-excelsior.nl
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DE VERENIGING 

DA GEL IJ KS  BESTU UR  

Voorzitter: Leen van den Hooff 

 Oude Veiling 66 

 2635 GJ Den Hoorn 

Secretaris: Erik van der Kramer 

Penningmeester: Erik de Koning 

BESTU URSLEDE N  

Algemene Zaken: Micke Vrolijk 

Technische Zaken Nelleke Kamps 

Wedstrijdzaken & Scheidsrechters Erik de Koning 

Activiteiten en vrijwilligers: Nicole Buis 

PR Job van den Berg 

SECRETARIA AT  

Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior 

 Noordeinde 50E 

 2611 KJ Delft 

LEDEN A DMIN ISTR AT IE  

Contactgegevens: Christiane Hogeweg  

ledenadministratie@ckv-excelsior.nl 

VERTRO UWE NSPERSO ON  

Informatie: Website 

Contactgegevens: vertrouwenspersoon@ckv-excelsior.nl 

ACCOMM OD A TIES  

Veld Zaal 

Clubhuis Sportpark Biesland Sporthal de Buitenhof 

Bieslandsepad 14, Delft Duke Ellingtonstraat 2, Delft 

015 - 2.143.972 015 – 261 19 25 

WEBS ITE  

Site: http://www.ckv-excelsior.nl 

Webmaster: Wesley Toet 

Webredactie: Job van den Berg 

SOCIAL ME D IA  

   

COLOFON 

De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van 

korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat 

bericht over wedstrijdschema’s en trainingstijden, 

maar ook over belangrijke mededelingen en 

nieuwtjes. 

REDAC T IE  

Redactie: Frank Joosten, Gerrie Dieteren, Marco van der 

Linden, Marit Nieuwerf, Sabine Nolet 

KO P IJ  

Bestuur: Leen van den Hooff 

Erik van der Kramer 

Erik de Koning 

Wedstrijdsecretariaat: Willeke Alberts 

Thijs Arkesteijn 

Okker van Batenburg 

Lisette Ekelmans 

Activiteiten: Nicole Buis-van den Hooff 

Job van den Berg 

CON TAC T  

Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan: 

dekorfpraat@ckv-excelsior.nl 

Aan-/afmelden/wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat: 

secretaris@ckv-excelsior.nl 

Activiteitenkalender 

Bekijk de meest actuele agenda op www.ckv-excelsior.nl/agenda. 

datum activiteit 

19-09-2020 Veldcompetitie speelronde 3 

26-09-2020 Veldcompetitie speelronde 4 

03-10-2020 Veldcompetitie speelronde 5 

10-10-2020 Veldcompetitie speelronde 6 

17-10-2020 Veldcompetitie speelronde 7 

24-10-2020 Veldcompetitie speelronde 8 

21-11-2020 Zaalcompetitie speelronde 1 

28-11-2020 Zaalcompetitie speelronde 2 

05-12-2020 Zaalcompetitie speelronde 3 

12-12-2020 Zaalcompetitie speelronde 4 

09-01-2021 Zaalcompetitie speelronde 5 

16-01-2021 Zaalcompetitie speelronde 6 

23-01-2021 Zaalcompetitie speelronde 7 

30-01-2021 Zaalcompetitie speelronde 8 

06-02-2021 Zaalcompetitie speelronde 9 

13-02-2021 Zaalcompetitie speelronde 10 

06-03-2021 Zaalcompetitie speelronde 11 

13-03-2021 Zaalcompetitie speelronde 12 

20-03-2021 Zaalcompetitie speelronde 13 

27-03-2021 Zaalcompetitie speelronde 14 

17-04-2021 Veldcompetitie speelronde 9 

24-04-2021 Veldcompetitie speelronde 10 

15-05-2021 Veldcompetitie speelronde 11 

29-05-2021 Veldcompetitie speelronde 12 

05-06-2021 Veldcompetitie speelronde 13 

12-06-2021 Veldcompetitie speelronde 14 

 

Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het 

secretariaat van CKV Excelsior via secretaris@ckv-excelsior.nl 
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